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Použití 
Polyuretanový lak je určen pro všechny dřevěné povrchy v interiéru například dveře, schody, nábytek a dřevěné 
obložení. Díky vysoké otěruvzdornosti jej lze použít k nátěrům dřevěných podlah (parket apod.). Lak má atest 
na protiskluznost za sucha i mokra.  
 
Upozornění 
Lak se nehodí k ošetření napadeného dřeva. Pro prevenci/likvidaci dřevokazných škůdců použijte vhodný 
impregnační přípravek Lignofix s biocidním účinkem. U natíraných dřevěných předmětů nesmí během užívání 
docházet k velkým objemovým změnám (např. způsobeným nevhodnou dřevinou, vysokou vlhkostí a jejím 
kolísáním). 
 
Schválení 

Výrobek splňuje požadavky zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Na výrobek bylo vydáno 
prohlášení o shodě. Výrobek je schválen pro použití na dětské hračky. Výrobek není hořlavá kapalina ve 
smyslu ČSN 65 0201. 

 
Složení 

Polyuretanová disperze s přídavkem aditiv. 

 

Odstín 

Bezbarvý lak ve variantě lesk/mat. 
 
Parametry výrobku 

vzhled         mléčná nažloutlá kapalina 

hustota         1020 kg/m3 

obsah netěkavých složek       min. 28 % 

pH         8 

výtoková doba z pohárku (Ø 4 mm)     min. 12 s 

limitní hodnota VOC (kat. A/e)      130 g/l 

maximální obsah VOC ve stavu k použití     101,2 g/l 

bezpečnost hraček dle ČSN EN 71-3 část 3: migrace určitých prvků  vyhovuje 

přídržnost na dřevo odtrhem (ČSN EN ISO 4624)    1,3 MPa 

odolnost proti oděru       velmi dobrá 

 
Příprava podkladu 
Povrch podkladu musí být dokonale čistý a suchý (maximální vlhkost dřeva 12 %). Případné staré nesoudržné 
nátěry je třeba odstranit, dřevěný povrch musí být dokonale vybroušen po letech smirkovým papírem o 
zrnitosti 100-120, zbavený prachu, mastnot a mechanických nečistot. Případné výrony pryskyřice vymyjte 
nitroředidlem. V případě nejistoty přilnavost laku na starý nátěr předem odzkoušejte na malé přebroušené 
ploše. Na obroušený povrch natřete lak a po 2 dnech vytvrzení zkontrolujte odlupování vrypem. Pokud se lak 
neodlupuje, aplikujte dle návodu. 
 
Návod k použití 
Neředěný lak aplikujte na dřevěný povrch. Po zaschnutí prvního nátěru přebruste povrch jemným smirkovým 
plátnem, abyste odstranili drobná vlákna dřeva a tím dostali dokonalejší povrch. Poté aplikujte druhý nátěr. Pro 
další zvýšení otěruvzdornosti (např. při použití na dřevěné podlahy) doporučujeme nátěr třetí.  
Aplikační rozmezí teplot podkladu i okolí +5 až +25 °C. Při aplikaci chránit natírané plochy před slunečním 
svitem a do proschnutí před deštěm! Nátěr je přetíratelný po 12 hod./20 °C a relativní vlhkosti 65 %. Natřený 
povrch je plně zatížitelný po 72 hodinách. 
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Ředění 
Dodává se v aplikační konzistenci, neředit. 
 

Způsob nanášení 

Válečkem, štětcem, stříkáním, máčením. 

 
Vydatnost 
15 - 20 m2/l při jedné vrstvě. 
 
Údržba 
Všechny pomůcky okamžitě po skončení práce omýt vodou. 
 
Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc viz etiketa a bezpečnostní list: www.stachema.cz. 

 
Skladování 
Skladovat a přepravovat v originálních dokonale uzavřených obalech, odděleně od potravin, nápojů, krmiv a 
léků při teplotách od +5 °C až do +25 °C. VÝROBEK NESMÍ ZMRZNOUT. 
 
Záruční doba 
36 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování. 
 
Upozornění 
Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití a aplikaci.  
Balení 
0,75 a 2,5 litru. 
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